
Kvartalsrapport Q2 2021
Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB (publ) är skyldigt  
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 31 augusti 2021, kl. 08:30.



2 Freemelt Holding AB (publ)  Kvartalsrapport Q2, 2021

Perioden i sammandrag, kvartalsrapport Q2, 2021  3
VD-ord 4
Verksamheten 6
Marknaden 11
Finansiell sammanställning - Freemelt Holding AB  14
Ägarförhållanden och aktier - Freemelt Holding AB 15
Finansiella rapporter - koncernen och Freemelt Holding AB  16
Finansiell sammanställning - Freemelt AB 22
Finansiella rapporter - Freemelt AB 23
Tilläggsupplysningar 24
Styrelsens försäkran 24
Övrig information 25

Innehåll



Freemelt Holding AB (publ), Kvartalsrapport Q2, 2021 3

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

April – juni
 Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK. 
 Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission. 
 Dotterföretaget Freemelt AB har under början av året erhållit order från KTH på två maskiner, varav 
en Freemelt ONE har levererats under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 Freemelt Holding AB noterades på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07. 

PERIODEN I SAMMANDRAG

Kvartalsrapport Q2 2021
Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB.  
Koncernens resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 – 2021-06-30.

KONCERNENS NYCKELTAL

 April-Juni Januari-Juni Helår

KSEK 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  -    -    -    -    -   
Rörelseresultat -2 033    -   -2 033    - -
Resultat efter finansiella poster -2 033 - -2 033    - -
Balansomslutning  355 855  -    355 855    - -
Soliditet 98% -   98%  - -
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Berätta vad som har hänt se-

dan noteringen i början av juli?

Vi har fortsatt att utveckla 
bolaget inom några viktiga 
områden, bland annat har vi 
rekryterat ytterligare nyckelper-
soner och byggt vidare på våra 
företagsprocesser. 

Ett stort fokus har legat på 
vår nästa produkt som blir en 
industriell maskin för produk-
tion inom vissa nyckelapplika-
tioner. Vi är fortfarande tidigt i 
det projektet, men nu lägger vi 
de viktiga designvalen på plats. 

Sedan noteringen i juli har vi 
anställt flera nya högt kvalifice-
rade ingenjörer för att dels 
erbjuda våra framtida industri-
kunder förstklassig support, 

dels hantera framtida produk-
tionsvolymer. Några av dessa 
anställningar är i Linköping där 
vi kommer att bedriva vår 
produktion av maskiner 
framöver samtidigt som vi 
också expanderar i Mölndal 
inom övriga områden.
 
Har noteringen rönt någon 

uppmärksamhet från poten-

tiella kunder och partners?

Det är väldigt glädjande att så 
många observerat att vi nu 
blivit ett mer publikt bolag 
genom noteringen av vår aktie. 
Uppmärksamheten från 
branschen har varit stor, 
befintliga kunder har hört av 
sig med positiva kommentarer, 

men framför allt har vi fått 
uppmärksamhet hos potentiel-
la kunder och partners. Vi 
märker också ett ökat intresse 
på vår hemsida vad gäller 
jobbansökningar och kommen-
tarer runt bolaget på sociala 
medier, vilket skapar spännande 
möjligheter. Så hittills har det 
gynnat vår verksamhet på ett 
mycket positivt sätt. 
 
Hur går utvecklingen  

av nya maskiner?

Att utveckla våra produkter 
finns i vårt DNA – ett måste 
om man vill ligga steget före.

Det betyder att vi löpande 
har fokus på att vidareutveckla 
och vässa erbjudandet runt vår 

VD-ORD

Marknad på uppgång skapar
fokus på utveckling och rekrytering

Freemelt som utvecklar och säljer 3D-skrivare, har nyligen tagit steget och noterat bolagets aktie på 

Nasdaq First North Growth Market. Bolaget presenterar nu sin första publika kvartalsrapport. Här 

ger VD och medgrundare Ulric Ljungblad sin syn på bolaget och marknadens utveckling i en intervju.

2017 

• Freemelt AB grundades av ett 
team med lång erfarenhet inom 
3D-printing i metall. 

• Första investeringsrundan med 
grundarna och fyra investerare.

• Utvecklingen av Freemelt ONE 
startade. 

 

2018

• Tillverkning av det första Freemelt 
ONE-systemet.

• Den första ordern av Freemelt 
ONE från ett tyskt universitet.

• Andra investeringsrundan med 
de tidigare ägarna och tre nya 
investerare.

• De första patentansökningarna 
lämnades in.

FREEMELTS 
HISTORIA
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befintliga maskin som redan 
finns installerad hos ett antal 
kunder – Freemelt ONE. Sedan 
lägger vi successivt större kraft 
och resurser på utvecklingen av 
den nya industrimaskinen. Den 
ska användas i löpande produk-
tion för att kunna producera till 
exempel ortopediska implantat i 
större volymer.

Hur kommer hösten  

att se ut?

Vid sidan av utvecklingen av 
den nämnda industriella 
produktionsmaskinen, så ska vi 
fortsätta sälja forskningsmaski-
nen Freemelt ONE till nya 
kunder, och vi har goda 
förhoppningar att med den 
kunna etablera oss på nya 
geografiska marknader. Free-
melt är fortfarande ett ganska 
litet bolag i förhållande till våra 
ambitioner, vilket gör att vi 
kommer att fortsätta bygga vår 
organisation genom ytterligare 
rekryteringar. 

Som en del av expansionen 
startar vi också verksamhet i 
Linköping varifrån produktio-

nen kommer att bedrivas, men 
som också öppnar för nyckel- 
rekryteringar även där. Under 
hösten genomför vi vårt första 
Freemelt User Forum, där vi 
samlar våra kunder i Mölndal 
under september. Freemelt 
kommer också att delta på 
Formnext i Frankfurt, som är 
den största mässan i branschen. 
 
Tror du att ni blir påverkade av 

hur covid-pandemin utvecklas?

Covid-19 påverkar allt mindre 
– oavsett om spridningen ökar 
eller ej – då företag och organi-
sationer har anpassat verksam-
heten till effekterna av detta 
virus. I vissa fall kan dessa 
lärdomar faktiskt vara en fördel, 
då utvecklingen redan gett oss 
viktiga nya verktyg och arbets-
sätt, vilket gett ökad effektivitet 
och flexibilitet. 

Anpassningar har också 
gjorts till de begränsningar i 
resandet som pandemin inne-
burit. En mycket positiv sådan 
effekt är att installationer och 
service av Freemelt ONE kunnat 
göras på distans. Något som vi 

utvecklade redan innan pande-
min och är ensamma om i 
branschen.

 
Hur utvecklas den globala 

marknaden för 3D-printing?

Marknadsbedömare förväntar 
sig en mycket stark årlig 
tillväxt, något som varit fallet 
under ett antal år innan 
pandemin, men som då 
tillfälligt dippade till ensiffriga 
tillväxtal. Vi bedömer att 
efterfrågan redan återhämtat 
sig till historiskt höga nivåer, 
något vi förväntar oss ska 
bestå under överskådlig tid.

2019

• Ny VD, Ulric Ljungblad, utsedd.
• Nyemission om 15 MSEK, där 

investeringen leddes av Industri-
fonden.

• Fyra ordrar mottogs av Freemelt 
ONE från forsknings- och industri-
kunder i Europa.

• Första leverans av Freemelt ONE 
till kund i februari.

2020

• Covid-19 orsakade en massiv in- 
bromsning på 3D-skrivarmarknaden.

• Freemelt utsågs till den prestige-
fyllda ”Ny Teknik 33-listan”  
som lyfter fram de mest innovativa  
och lovande svenska startup- 
företagen.

• ProHeat, Freemelts innovativa pa-
tentsökta koncept för förvärmning 
av pulver, tillkännagavs.

2021

• Inbromsningen på marknaden 
fortsatte att påverka den globala 
verksamheten under första och 
andra kvartalet.

• Två ordrar mottogs från Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i 
Stockholm.

• En investeringsrunda före börsin-
troduktionen om 85 MSEK avsluta-
des framgångsrikt.

• Freemelt Holding AB bildas som 
moderbolag för Freemelt AB, varef-
ter Freemelt Holding AB noteras på 
Nasdaq First North Growth Market.

 Ulric Ljungblad, VD
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Freemelt grundades i februari 
2017 av ett team med en 
gedigen bakgrund inom 
3D-printing i metall. Företaget 
har utvecklat en avancerad 
3D-skrivare, Freemelt ONE, 
optimerad för materialforskning 
och utveckling. Bolagets nuva-
rande användare är universitet, 
forskningsinstitut och FoU-av-
delningar på stora företag.

Bolaget marknadsför aktivt 
Freemelt ONE i Europa, Asien 
och Nordamerika och når sina 

kunder genom försäljning, 
marknadsföring och nätverkan-
de i digitala kanaler och på 
mässor samt genom nyhetsbrev 
och annonser.

Bolagets nästa steg är att 
utveckla en 3D-skrivare dedike-
rad för volymtillverkning. Den 
kommer att vara baserad på den 
mycket effektiva elektronstråle-
teknik som utvecklats för 
Freemelt ONE. Produktions- 
systemet kommer att lanseras 
för användning inom utvalda 

affärsområden. Initiala markna-
der är:
• Ortopediska implantat i titan
• Produkter tillverkade av kop-

par inom elektromobilitet
• Produkter tillverkade av 

volfram för Med Tech och 
energiproduktion

Starkt grundarteam

Ulric Ljungblad, som utsågs till 
VD 2019, har lång erfarenhet av 
fysikaliska samband i industriella 
tillämpningar och design av 
elektronoptik från sin forskning, 
samt från Mycronic och Arcam. 
Han är en erfaren linjechef och 
projektledare.   

Ulf Ackelid, Senior Specialist, 
är en ledande auktoritet inom 
3D-skrivarbranschen med 18 
års erfarenhet inom material- 
och processutveckling och med 
en lång rad av innovationer 
som lett till patent inom 
3D-printing.  

Martin Wildheim, Innovation 
Manager, har arbetat under 
många år som projektledare 
och designer av 3D-skrivare. 
Martin har också jobbat som 
patentingenjör samt är styrelse-
ledamot i Freemelt Holding AB 
(publ).  

VERKSAMHETEN

Avancerad 3D-printing med högre 
kvalitet och lägre kostnader

Freemelts unika lösning för avancerad 3D-printing skapar möjligheter att tillverka skräddarsydda 

komponenter för flera av världens mest expansiva marknader; som avancerad medicinteknik 

och elektrifieringen av fordonsindustrin. Med Freemelts teknik går det att skräddarsy produkter 

av högre kvalitet och till en lägre kostnad än idag. Dessutom med betydligt mindre påverkan på 

miljö och med lägre energiförbrukning.

Bilden visar hur ett lager som skrivits ut i en Freemelt ONE 
ser ut med olika processinställningar. Den är tagen med 
en BSE detektor som är integrerad i maskinen. Det innebär 
att en sensor skapat en bild av de elektroner som reflekt-
eras från metallytan. Detta görs i varje utskriftslager för 
kontroll och verifiering av utskriftskvalitet. 
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 Robin Stephansen, Software 
Lead, har stor teknisk  kompe-
tens och har, utöver att tagit 
fram mjukvara, också arbetat 
med elektronstråleteknik, 
vakuumteknik, sensorer och 
elektronik.  

Fredrik Selmosson är elektro-
nikingenjör och har bred 
erfarenhet inom sensorik, 
kontrollsystem och elektron- 
stråleteknik. Han bidrar också 
med tidigare erfarenheter som 
egenföretagare. 

Produkter

Elektronstråletekniken går 
tillbaka mer än 100 år till 
upptäckten av elektronen i en 
stråluppsättning i Cambridge. 
Sedan dess har elektronstråle- 
teknik använts i stor omfattning 
i många kommersiella tillämp-
ningar från elektronmikroskopi 
till mikrolitografi och från 
elektronstrålesvetsning till 
bildskärmar och TV-apparater 
som använder katodstråleteknik.

Freemelt har utvecklat en ny 
teknik för att generera kraftfulla 
elektronstrålar. Effekten är upp 
till 6 kW och strålen kan fokuse-
ras ner till en kvarts millimeter, 
dvs väsentligt mindre än punk-
ten som avslutar denna mening. 
Elektronstråleenheten är opti-
merad för 3D-printing och är 
annorlunda än alla andra system 
på marknaden. Viktigast av allt 
är nämnda höga upplösning och 
att den har högsta stråleffekt för 
smältprocessen som finns på 
marknaden. För att kunna dra 
nytta av den höga effekten 
måste strålen kunna flyttas med 
en hastighet av flera km/s över 
byggytan. Elektronstråleenheten 

som är patentsökt är avgörande 
för att Freemelt ska kunna 
uppnå tillförlitliga och mer 
produktiva system än konkur-
renter inom pulverbäddsteknik.

Freemelt har också utvecklat 
andra funktioner för sina 
produkter, bland annat:
• En så kallad backscatter elek-

trondetektor för inspektion i 
realtid av varje lager i pro-
duktion. Freemelt ONE är det 
första kommersiella 3D-prin-
ting-systemet i världen som 
erbjuder denna kapacitet.

• En egenutvecklad enhet, 
ProHeat (patentsökt), som 
gör smältprocessen ännu mer 
robust och öppnar upp för 
en hel rad nya pulvermaterial 
som tidigare var svåra, eller 
omöjliga att använda.

Freemelt har tagit ett strategiskt 
viktigt beslut att som enda 
leverantör av avancerade 
3D-skrivare tillhandahålla 
programvara med öppen 
källkod, s.k. open source. Syftet 
är att möjliggöra en ökad 
utvecklingstakt för hela bran-
schen genom att ge Freemelts 
användare möjlighet att utveckla 
och validera sina egna material-
processer, dela med andra eller 
för att skapa sin egen IP. 
Det gör det också möjligt för 

kunder inom affärsområden 
med regulatoriska krav att fullt 
ut validera sitt tillverkningssys-
tem och process. Det senare 
undanröjer ett betydande 
hinder för ett smidigt utnyttjan-
de av 3D-utskrifter i reglerade 
marknader som tillverkning av 
ortopediska implantat.

Freemelt har för närvarande 
elva patentansökningar för 
teknik som används eller är 
avsedda för dess produkter.

Affärsmodell

Majoriteten av den framtida 
marknadstillväxten kommer att 
kräva materialprocesser som 
ännu inte utvecklats för 3D-prin-
ting. Freemelt har därför valt en  
tvåstegsstrategi för marknads-
föring och kommersialisering:
1. Erbjuda en 3D-skrivare med 

öppen källkod som är opti-
merad för utveckling av nya 
material, dvs Freemelt ONE. 
Resultat från materialutveck-
lingsverksamheten skapar 
en efterfrågan på ett tillverk-
ningssystem. Kärnteknologier 
som utvecklats för Freemelt 
ONE kan direkt överföras till 
Freemelts kommande indu-
striella system.

2. Utveckla en industriell 3D-skri-
vare optimerad för volympro-
duktion inriktad mot mark-

Vi utvecklar nya lösningar i nära 
samarbete med våra kunder - med 
ett gränssnitt som skräddarsys helt 
utifrån deras unika behov. Det  
gör Freemelt till en viktig partner i 
kundernas affärsutveckling.
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nader som identifierats i nära 
samarbete med befintliga och 
potentiella kunder.

Denna strategi stöds av upp-
byggnaden av ett nätverk av 
partners i ett nytt ekosystem 
runt Freemelts produkter,  samt 
genom nära partnerskap med 
industriella aktörer.

Genom att rikta in oss på 
marknaden för forskning och 
utveckling är dessutom affärsmo-
dellen väl anpassad till de långa 
kvalifikationscykler som är 
förknippade med nya material 
och processer. Freemelt ONE 
kommer även fortsättningsvis att 
vara en produkt för materialut-
veckling. När den industriella 
3D-skrivaren är klar för lansering 
kommer Freemelt ONE att vara 
ett kompletterande verktyg i ett 
bredare ekosystem för 3D-prin-
ting. Industrikunder kommer 
kontinuerligt att behöva process-
utveckling för att ytterligare 
förbättra pågående produktion 
och för att utöka produktfloran, 
potentiellt i nya material. Således 
kommer Freemelt ONE att 
fungera som en viktig produkt 
även i en produktionsanläggning. 

Många företag som gör 
3D-skrivare marknadsför dem 
som multifunktionella, univer-
sella maskiner och strävar efter 
att utveckla processer för alla 
applikationer och material. 
Freemelt har sett många sådana 
ansträngningar misslyckas på 

grund av bristande fokus. Att 
göra en generisk avancerad 
3D-skrivare är extremt utmanan-
de och tillvägagångssättet 
förhindrar att nå en god kvalitet 
och tillförlitlighet i de flesta fall. 
Därför inleder Freemelt utveck-
lingen av det industriella 
systemet mot några väldefinie-
rade applikationer.

Freemelt kommer att bygga en 
Key account struktur för att kunna 
fokusera på kundernas behov 
inom valda affärsområden. Ett 
nära samarbete är oumbärligt för 
att skapa stora värden för våra 
kunder utifrån Freemelts kompe-
tens, och detta är ett effektivt sätt 
att säkerställa fortsatt ömsesidig 
tillväxt för båda parter.

Organisation

Freemelt har haft en stark 
projektorganisation dedikerad 
för utveckling och tillverkning av 
Freemelt ONE, vårt forsknings-

system. Utvecklingen av industri- 
systemet medför nu expansion 
av verksamheten.

Expansionen kommer att ske 
både med egen personal och 
genom samarbete med konsult-
firmor. Projektorganisationen 
kommer att bibehållas med en 
tydlig separering mellan Fre-
emelt ONE och den nya industri- 
maskinen. Den utökade linje- 
organisationen har som sin 
viktigaste uppgift att stödja 
projektorganisationen med 
resurser och kompetens. 

Tillverkning

Freemelt ONE monteras och 
testas idag i vår egen anläggning 
i Mölndal. Ingående komponen-
ter tillverkas av underleverantö-
rer. I det kommande industri- 
systemet kommer tillverkningen 
av de flesta delsystem att läggas 
ut på kontraktstillverkare och 
endast den slutliga monteringen 
kommer att ske på Freemelt. 
Delar och delsystem som är 
kritiska ur ett IP-perspektiv 
kommer dock även fortsätt-
ningsvis att produceras internt. 
På lång sikt kommer det att vara 

Freemelt kommer att öppna en ny 
verksamhet i Linköping med fokus 
på industrialisering och produktion.

Robin Stephansen och Martin Wildheim,
två av Freemelts grundare. 
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Freemelt ONE använder marknadens mest kraftfulla  
elektronstråle i tillverkningsprocessen. Den höga strål- 
effekten i kombination med vakuumteknik gör att slut- 
produkterna håller en mycket hög och ren metallkvalitet.   

möjligt att överföra montering 
och testning närmare kunder på 
andra kontinenter.

Läge och faciliteter

I och med att Freemelt växer är 
det nödvändigt att bygga ut 
kontor och produktionslokaler. 
Freemelt kommer därför att 
öppna en ny verksamhet i 
Linköping med fokus på industri-
alisering och produktion medan 
det befintliga Mölndalskontoret 
kommer att behålla arbetsupp-
gifter inom forskning, utveck-
ling, marknadsföring och 
försäljning. Den nya Linköpings-
anläggningen kommer att ha 
utrymme för produktion, labora-
torium och kontor. Placeringen 
är väl vald och innebär en utökad 
rekryteringsbas av kvalificerad 
arbetskraft då regionen har 
många högteknologiska företag.

Finansiering

Bolaget har historiskt finansierats 
genom emissioner av aktier och 
sedan 2019 genom intäkter från 
försäljning av Freemelt ONE 
och servicekontrakt. Freemelt har 
också fått bidrag från Vinnova 
genom deltagande i forsknings-
projekt. Framtida finansiering 
förväntas ske genom intäkter 
från försäljning av bolagets 
produkter och tjänster.

Försäljnings- och  

servicestrategi 

Freemelt arbetar med försäljning 
av Freemelt ONE till sina forsk-
ningsorienterade kunder. Kunder 
faktureras individuellt i samband 
med varje servicetillfälle. Denna 
modell är väl lämpad för univer-
sitet och forskningsinstitut då 

Freemelt ONE är en avancerad elektronbaserad 3D-skrivare 
som är skräddarsydd för materialforskning och processut-
veckling. Systemet använder sig av sekventiell lagerbaserad 
3D-printing där metallpulvret sprids ut på en pulverbädd och 
smälts därefter selektivt med en kraftfull elektronstråle i 
vakuummiljö. När ett lager av metallpulver har smälts, sänks 
byggtanken nedåt och ger plats för nästa lager av pulver som 
fördelas ut. Det nya lagret bearbetas av elektronstrålen och 
processen fortsätter till dess produkten är färdig. Tekniken 
möjliggör snabba processer, överlägsna materialegenskaper 
och höga processtemperaturer. 

Freemelt ONE används för att utveckla processinställningar 
för nya material, med förbättrad kvalitet, samt nya applikations-
områden. Både mjukvaran och hårdvaran är öppen, går att 
modifiera och uppmuntrar våra kunder att prova nya leger-
ingsmaterial och många pulverstorlekar och pulverformer. 
Forskningsmaskinen är installerad och används på flera 
universitet, forskningsinstitut och på FoU-avdelningar på stora 
företag.

Baserat på den kraftfulla elektronstråletekniken i Freemelt 
ONE, är vårt nästa steg att utveckla en industriell maskin för 
produktion.

Om Freemelt ONE

Elektronstrålen smälter metallpulvret, 
som snabbt stelnar, i tunna lager som 
stegvis skapar den färdiga slutpro-
dukten.

När ett lager är skapat, sjunker 
byggtanken med metallpulver 
nedåt och ger plats för nästa  
lager av pulver som fördelas  
ut av en arm med hög precision. 
Det nya lagret bearbetas av 
elektronstrålen och processen 
fortsätter till dess att produkten 
är färdig.
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det ger flexibilitet till en miljö 
som är mycket mångsidig och 
avancerad. Vi kommer att 
fortsätta att serva FoU-markna-
den på detta sätt.

Industriella kunder kommer 
att erbjudas servicekontrakt i 
stället för individuell fakturering. 

Parallellt med utvecklingen av 
det industriella systemet kom-
mer Key account strukturen att 
utvecklas. Freemelt kommer att 
erbjuda sina produktionskunder 
ett komplett utbud av tjänster 
inklusive avancerade material- 
och processinställningar, service 
och support samt ett omfattande 
utbildningspaket.

Miljöpåverkan

3D-printing är en hållbar teknik:
• Produkter kan produceras 

nära slutanvändarna, vilket 
minskar transporterna.

• Den kommer att stödja och un-
derlätta övergången från fossila 
bränslen till eldrift av fordon.

• Tekniken medger minimalt 
materialsvinn. Pulver kan åter-
användas.

• Produkter kan optimeras både 
avseende geometri och ma-
terialval. Detta gör produkter 
lättare och starkare, minskar 

livscykelkostnaden och minskar 
råvaruåtgången.

Påverkan på samhället

• Open source / öppen källkod 
sänker hindren för använd-
ning av 3D-skrivare.

• Distribuerad produktion 
möjliggjord med 3D-skrivare 
förbättrar möjligheten glo-
balt att etablera småskalig 
tillverkning.

• Eftersom endast metallpulver 
krävs för produktion med Fre-
emelts teknik bidrar det till en 
förenklad och mer tillförlitlig 
logistikkedja.

• Ortopediska implantat kan 
optimeras och anpassas vilket 
leder till hälsofördelar.

Grundläggande teknik

3D-printing är en teknik för att 
lager för lager bygga detaljer 
genom fusion, vanligen smält-
ning, av material. Varje lager 
smälts i ett unikt mönster som 
genererats från en CAD-ritning. 
Det vanligaste materialet är 
pulver (metall eller plast) och 
den vanligaste metoden kallas 
Powder Bed Fusion (PBF). 
Freemelt använder Electron 
Beam Powder Bed Fusion (E-PBF) 

på grund av dess höga effekt 
och höga temperatur vilket 
medger god produktivitet och 
utmärkta materialegenskaper.

Konceptet med 3D-printing 
utvecklades på 1970-talet, och 
de första praktiska försöken 
gjordes i Japan 1981. Tre år 
senare uppfanns stereolitografi, 
en teknik för att selektivt härda 
en polymer vätska till plast. År 
1991 tillverkade startup-företa-
get DTM världens första så 
kallade Selective Laser Sintering 
system (SLS) genom att smälta 
pulver i stället för en polymer 
vätska med hjälp av laser. Idag 
är denna teknik, Powder Bed 
Fusion (PBF), den mest använda 
för avancerade applikationer.

Användningsområdena och 
marknadsandelarna har ökat för 
3D-skrivare. Ursprungligen 
användes det enbart för proto-
typtillverkning, men det har 
alltmer hittat sin väg in i volym-
produktion med den högsta 
marknadspenetrationen inom 
flyg- och medicinska industrier. 

Försäljningen av avancerade 
3D-skrivare har under många år 
ökat med tvåsiffriga procenttal 
och förväntas växa i liknande 
takt under överskådlig framtid. 
Freemelts produkter kommer att 
vara mycket konkurrenskraftiga 
jämfört med de avancerade 
produkter som finns idag. 

Trots framgångarna tillverkas 
nästan alla produkter i metall 
med mer traditionella tillverk-
ningsmetoder. 3D-printing är 
fortfarande dyrt och endast ett 
begränsat antal materialproces-
ser finns utvecklade, vilket 
hindrar brett användande av 
tekniken. 

Armen för ut metallpulvret med hög precision.
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Under 2019 värderades den 
globala marknaden för 3D-prin-
ting i metall till ca 2 miljarder 
Euro inklusive system-, material- 
och tjänsteförsäljning. Systemle-
verantörer har störst andel av den 
totala marknaden, som förväntas 
växa till 5–6 miljarder Euro 2024.

Freemelts långsiktiga vision 
är att göra 3D-skrivare funktio-
nellt överlägsna gjutning och 
smide samt att sänka tillverk-
ningskostnaden för att göra 
tekniken konkurrenskraftig även 
för produkter med lågt värde. 
Detta kommer att göra 3D-skri-
vare till ett attraktivt alternativ 
för en mycket stor mängd 
metallprodukter. 

Den globala marknaden för 
utrustning för bearbetning i 
metall värderades 2017 till 68 
miljarder USD och förväntas 
växa med i genomsnitt 3,9 
procent för att 2026 nå USD 94 
miljarder. Den globala gjuteri-
marknaden värderades till 124 
miljarder USD under 2018 och 
förväntas expandera med i 
genomsnitt 5,3 procent per år 
från 2019 till 2025.

Betydande marknader

3D-printade metalldelar finns i 
spektakulära applikationer som 

genererar stort allmänintresse, 
exempelvis Mars Rover, rym-
draketer, exklusiva sportbilar 
och skallimplantat. Spektakulä-
ra applikationer är dock syno-
nymt med mycket små nisch-
marknader. Utanför nisch-
marknader finns det stora 
volymmarknader för högpro-
duktiva 3D-skrivare. Freemelt 
fokuserar inledningsvis på 
marknader där en kombination 
av attraktiv kostnad, unika 
former och överlägsna materia-
legenskaper kan uppnås med 
Freemelts 3D-skrivare.

Freemelt har identifierat 
lämpliga applikationer för 
produkter tillverkade av titan, 
koppar och volfram. Titan adres-
serar marknaden för medicinska 
implantat; koppar för tillämp-
ningar främst inom elektro-
mobilitet, dvs elektriskt drivna 
fordon, samt volfram inom 
energiproduktion och medicin-
teknisk utrustning. 

Dessa tre material har egenska-
per som är mycket väl lämpade 
för elektronstråleteknik till 
skillnad från konkurrerande 
3D-skrivartekniker. 

Efterfrågan på bolagets 
produkter är global och den 
initiala marknadsföringen av 
produkter är i Europa, Asien och 
Nordamerika.

Titan - Ortopediska implantat

Den främsta anledningen till att 
3D-skrivare är lämpliga för 
ortopediska implantat är 
förmågan att återskapa den 
inre, porösa strukturen i ben. 
Detta gör det möjligt för 
benvävnad att växa in i implan-
tatet vilket ger en stark fixering. 
Detta förbättrar avsevärt 
implantatens livslängd.

Marknaden för ortopediska 
implantat omsätter mer än 50 
miljarder USD och växer mer än 
3 procent per år. Det domineras 
av höft-, knä- och ryggrads-

MARKNADEN

Billigare 3D-printing med högre  
kvalitet på tre starka marknader

Freemelts vision är att göra 3D-skrivare funktionellt överlägsna traditionella metoder som gjutning 

och smide och dessutom med konkurrenskraftiga produktionskostnader även för enklare 

produkter. Fokus på 3D-printing av metallerna titan, koppar och volfram skapar en stark position 

för expansion på marknader som erbjuder både hög lönsamhet och stark tillväxt.

Freemelt har identifierat  
marknader med stor potential  
för produkter tillverkade av  
titan, koppar och volfram.
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implantat. Globalt görs årligen 
mer än fem miljoner operatio-
ner av knä- och höftimplantat. 
Amerikanska företag dominerar. 
DePuy Synthes, Zimmer Biomet 
och Stryker omsätter vardera 
mer än 7 miljarder USD. Sju 
företag kontrollerar två tredje-
delar av världsmarknaden.

Globalt skiljer priserna 
mycket och USA har de i 
särklass högsta priserna på 
implantat. I Europa finansieras 
de flesta verksamheter av 
hälso- och sjukvårdssystemen 
och prispressen är därför 
starkare. Kina och Indien har 
liknande system som Europa, 
för att göra det möjligt för en 
större andel av befolkningen att 
dra nytta av implantatkirurgin. 
Ökningen av den förväntade 
livslängden är också en stark 
drivkraft på implantatmarkna-
den, särskilt för tätbefolkade 
utvecklingsländer. Freemelts 
teknik som kombinerar hög 
effekt och hög noggrannhet 
gör det möjligt att producera 
implantat till ett konkurrens-
kraftigt pris - en viktig drivkraft 
på de europeiska, kinesiska och 

indiska marknaderna.
3D-printade ortopediska  

implantat

3D-printade ortopediska 
implantat har funnits i cirka 15 
år men har fortfarande relativt 
små marknadsandelar på en till 
fem procent beroende på 
produkt, med den största 
marknadsandelen för ryggrads-
implantat. SmarTech Analysis 
gör bedöm ningen att efterfrå-
gan på alla typer av 3D-printa-
de implantat kommer att ha en 
årlig tillväxt på mer än 20 
procent mellan 2019 och 2028.

Freemelt kommer inlednings-
vis att fokusera på att utveckla 
3D-skrivare optimerade för 
höft-, fotleds- och axelimplantat 
eftersom dessa bedöms ha 
hög marknadstillväxt och har 
geometrier väl lämpade för 

Freemelts teknik.
Koppar - elektromobilitet  

och industriell utrustning

Användningen av elektriska 
komponenter såsom motorer 
och generatorer i elbilar, kraft-
verk och många industriella 
tillämpningar är avgörande för 
övergången till ett elektrifierat 
koldioxidfritt samhälle. Koppar 
är det viktigaste materialet som 
används i elmotorer och genera-
torer och även i olika industriell 
utrustning på grund av dess 
höga elektriska och termiska 
ledningsförmåga.

Koppars ledningsförmåga är 
kopplat till dess renhet. Även 
minimala mängder av förore-
ningar, till exempel syre, försäm-
rar materialets ledningsförmåga 
avsevärt. Freemelts teknik har en 
fördel här eftersom den äger 
rum i ultrarent högvakuum. 
Dessutom har smältning av 
kopparpulver med elektronstråle 
hög verkningsgrad till skillnad 
mot laser där den mesta energin 
reflekteras bort. Detta utesluter 
dagens laserbaserade 3D-skrivare 
från effektiv användning för 
kopparbaserade applikationer.

Elektromobilitet

Den allt högre andelen elbilar 
har medfört en ökad innova-
tionstakt för elmotorer. Det finns 
många detaljer med komplex 

Freemelts teknik kombinerar hög  
effekt och hög upplösning vilket bidrar 
till låg tillverkningskostnad - en  
stor fördel på de europeiska, kinesiska  
och indiska marknaderna.

Elektronstrålen i arbete i byggkammaren,
i ett Freemelt ONE system.
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geometri inuti en elmotor. 
3D-printing ger möjlighet att 
optimera utformningen av 
kopparlindningar och andra elek-
triska komponenter så att de blir 
mer kompakta och effektiva.

Genom att tillverka kop-
parspolar med 3D-skrivare är 
det möjligt att uppnå högre 
prestanda och effektivitet. En 
högre renhet i kopparmaterialet 
minskar förlusterna och förbätt-
rar lindningens termiska kopp-
ling. En elbilsmotor kan inne-
hålla över en kilometer koppar- 
  tråd i sina statorlindningar och 
mer än 10 procent av rotorns 
vikt är koppar. E-PBF kan 
producera komplexa, optimera-
de delar med minimala syreför-
oreningar vilket förbättrar 
konduktiviteten och därmed 

effektiviteten, vilket potentiellt 
leder till mindre energiförbruk-
ning för motorerna och längre 
räckvidd för elfordon.

Volfram - Med Tech  

och energiproduktion

Högtemperaturmetaller är en 
grupp specialmaterial med 
unika egenskaper som används 
inom avancerade applikationer 
såsom strålknivar för neurokirur-
gi. Volfram är det grundämne 
som har den högsta smälttem-
peraturen, 3 420°C. Det är också 
ett av de tyngsta grundämnena 
och väger 19 kilo per liter. 

Volfram används i medicinsk 
och industriell röntgenutrust-
ning för att skydda mot 
oönskad strålning, mer effek-
tivt och miljövänligt än bly. En 

framtida tillämpning är för 
väggar i fusionskraftverk tack 
vare materialets höga tempe-
raturbeständighet. 

Under värmning i laserbasera-
de 3D-skrivare värms volframpul-
ver från rumstemperatur till över 
3 400 °C för att därefter svalna 
till rumstemperatur igen under 
en mycket kort tidsperiod. Detta 
gör att stora spänningar byggs in 
i materialet vilket i sin tur ger 
upphov till sprickor i alla detaljer 
som är mer än några tiondels mm 
tjocka. Elektronstrålesmältning 
sker vid förhöjd temperatur, över 
1000°C. Materialet kan därför 
byggas sprickfritt, oavsett 
tjocklek. Sammanfattningsvis 
medger Freemelts teknik hög 
produktivitet och överlägsna 
materialegenskaper.

Metallpulver fylls på manuellt i byggkammaren i Freemelt ONE för materialforskning. 
Tester kan köras med mycket små mängder pulver för snabba resultat.
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BAKGRUND

Koncernen uppstod 2021-06-17 
när Freemelt Holding AB förvär-
vade Freemelt AB. Koncernens 
resultat i denna rapport avser 
därmed perioden 2021-06-17–
2021-06-30. Det innebär i sin tur 
att resultatet för både halvåret 
och kvartal 2 är detsamma. 
Jämförelse mot tidigare perioder 
är samtidigt inte möjlig.

Koncernens korta existens får 
till följd att resultatet för den 
rörelsedrivande verksamheten 
inte tydligt åskådliggörs i koncer-
nens rapporterade resultat. 
Resultatet för det rörelsedrivande 
dotterföretaget redovisas därför 
separat senare i rapporten.

KONCERNEN

Försäljning

Ingen försäljning har skett under 
perioden 2021-06-17–2021-06-30.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden 
2021-06-17-2021-06-30 
uppgick till -2 MSEK varav -1,1 
MSEK avsåg avskrivningar på 
koncernmässig goodwill.

Kassaflöde 

Riktade nyemissioner under 
april och juni, inför noteringen 
på Nasdaq First North Growth 
Market, har förstärkt kassan 
med ca 85 MSEK. Totalt kassa-
flöde uppgår under perioden 
till 83 MSEK.

Finansiell ställning

2021-06-30 uppgick koncernens 
eget kapital till 347 MSEK. 

Likvida medel uppgick till 83 
MSEK.

Soliditet 

Soliditeten uppgår till 98%.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har under perio-
den inte haft någon verksamhet. 
Bolaget kommer framöver, utöver 
att vara holdingbolag till den 
rörelsedrivande verksamheten, 
att erbjuda koncerngemensam-
ma tjänster till övriga koncernfö-
retag.

Freemelt Holding AB

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNNIG

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK April-Juni Januari-Juni Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  -    -    -    -    -   
Rörelseresultat -2 033    -   -2 033    - -
Resultat efter finansiella poster -2 033 - -2 033    - -
Balansomslutning  355 855  -    355 855    - -
Soliditet 98% -   98%  - -

Antal aktier på balansdagen 36 600 000      1 000 000  36 600 000      1 000 000 1 000 000    
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 5 002 291      1 000 000  5 002 291      1 000 000    1 000 000    
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 7 189 565      1 000 000  7 189 565      1 000 000     1 000 000    
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,41 - -0,41      -      -    
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,28      -  -0,28      -    -
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Freemelt Holding AB

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH AKTIER

Ägarfördelning Antal aktier % Antal röster %

Carlbergssjön AB 5 000 000 13,7 % 5 000 000 13,7 %
Industrifonden 4 289 486 11,7 % 4 289 486 11,7 %
Patrik Ohldin:s dödsbo 3 555 727 9,7 % 3 555 727 9,7 %
Lindeblad Venture AB 2 168 962 5,9 % 2 168 962 5,9 %
Palmstierna Invest AB 2 009 703 5,5 % 2 009 703 5,5 %
Ulmavini Holding AB 1 911 498 5,2 % 1 911 498 5,2 %
Ackelid Förvaltning AB 1 911 286 5,2 % 1 911 286  5,2 %
Motec AB 1 853 239 5,1 % 1 853 239  5,1 %
Simon Dannatt 1 851 037 5,1 % 1 851 037 5,1 %
Kimstad Invest AB 1 348 774 3,7 % 1 348 774 3,7 %
Stephansen Invest AB 1 346 766 3,7 % 1 346 766 3,7 %
FCSEL Holding AB 1 268 308 3,5 % 1 268 308 3,5 %
OPESA Holding AB 1 086 590 3,0 % 1 086 590 3,0 %
BIG 852 500 2,3 % 852 500 2,3 %
Ola Rollén 700 000 1,9 % 700 000 1,9 %
Summa top 15 31 085 623 85 % 31 085 623 85 %

Övriga 5 514 377 15 % 5 514 377 15 %
Totalt antal aktier 36 600 000 100 % 36 600 000 100 %

Freemelt Holding AB (publ), 559105-2922, är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 7 juli 2021.  
Bolaget handlas under kortnamnet ”FREEM” med ISIN-kod SE0011167170. 

SEK    Förändring av Totalt antal  Förändring av  Totalt 
 Datum Kvotvärde antal aktier aktier Teckningskurs aktiekapital aktiekapital

Bolagsbildning 2017-01 0,05  1 000 000    1 000 000   0,05  50 000    50 000  
Nyemission 2021-04 0,05  705 000    1 705 000   0,05  35 250    85 250  
Nyemission 2021-04 0,05  500 000    2 205 000   10  25 000    110 250  
Nyemission 2021-06 0,05  8 000 000    10 205 000   10  400 000    510 250  
Nyemission 2021-06 0,05  26 395 000    36 600 000   10  1 319 750    1 830 000  
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TSEK April-Juni Januari-Juni Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  -    -   -    -    -   
Rörelsens kostnader

Personalkostnader -911   - -911   - - 

 

Avskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 122 - -1 122     
 -2 033    -   -2 033    -    -  
Rörelseresultat -2 033    -   -2 033    -    -  

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader  -   -    -    -    -  
Resultat efter finansiella poster -2 033    - -2 033    -    -

Skatt på årets/periodens resultat  -    -  - - -
Periodens resultat -2 033  -   -2 033    -    -  

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
KONCERNEN
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TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-3
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill*  236 492   – –
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 28 522   – –
Patent  1 009   – – 
  266 023   -  -   

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 52     
 52   -  -   

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran 2 208   - -
Summa anläggningstillgångar 2 208   -  -   

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror 1 924   - -
  1 924   -  -   

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  1 412 - -
Övriga fordringar 980 - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 - -
 2 544   - -  

Kassa och bank  83 104 50  50  
Summa omsättningstillgångar  83 104    50    50

SUMMA TILLGÅNGAR  355 855    50    50  

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital

Aktiekapital 1 830    50    50  
Överkursfond  347 205   - -
Balanserad vinst eller förlust  -   - -
Årets resultat -2 033     
Summa eget kapital  347 002    50    50  

Långfristiga skulder 

Övriga skulder  2 000 - -
Summa långfristiga skulder  2 000 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 262 - -
Aktuella skatteskulder  93   - -
Övriga skulder  2 786   - - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 712   - - 
Summa kortfristiga skulder  6 853 - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  355 855    50    50  

* Koncernens Goodwill uppstod när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB 2021-06-17. Värdet på det förvärvade bolaget översteg 
då det förvärvade egna kaptialet med ca 238 MSEK. Koncernen skriver av Goodwill på 10 år.

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN
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TSEK April-Juni Januari-Juni Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 033   - -2 033    -   -  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 1 122    -    1 122    -   -  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -911    -   -911    -   - 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -4 089    -   -4 089    -    -  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 089    -   -4 089    -    - 

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag  3 019    -    3 019    -    - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  3 019    -    3 019    -    - 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  85 035    -    85 035    -    - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  85 035    -    85 035    -    - 

Periodens kassaflöde  83 054     83 054    

Likvida medel vid periodens början  50    50    50    50    50  

Likvida medel vid periodens slut  83 104    50    83 104    50    50   
   
      
    

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
KONCERNEN
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TSEK April-Juni Januari-Juni Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  -    -   -    -   -  
Periodens resultat  -    -   -    -   - 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
FREEMELT HOLDING AB

TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-3
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i dotterföretag  263 950 - -
Summa anläggningstillgångar  263 950    -    - 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag  5 000   - - 
  5 000   -   - 

    
Kassa och bank  80 085    50    50  
Summa omsättningstillgångar  80 085    50    50  

SUMMA TILLGÅNGAR  349 035    50    50  

    
Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital  1 830    50    50  
Överkursfond  347 205   - -
Balanserad vinst eller förlust  -   - - 
Årets resultat  -   - - 
Summa eget kapital  349 035    50    50

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  349 035    50    50  
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
KONCERNEN

TSEK   Balanserade vinstmedel Totalt
   ink. periodens eget
 Aktiekapital Överkursfond resultat kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01  50    -    -    50  

Nyemission  1 780    347 205   -  348 985  
Periodens resultat  - - -2 033   -2 033  
Utgående eget kapital 2021-06-30  1 830    347 205   -2 033    347 002

Ingående eget kapital 2020-01-01  50    -    -    50  

Periodens resultat      -  
Utgående eget kapital 2020-06-30  50    -    -    50  

Ingående eget kapital 2021-04-01  50    -    -    50  

Nyemission  1 780    347 205   -  348 985  
Periodens resultat    -2 033   -2 033  
Utgående eget kapital 2021-06-30  1 830    347 205   -2 033    347 002

Ingående eget kapital 2020-04-01  50    -    -    50  

Periodens resultat  - - -  -  
Utgående eget kapital 2021-06-30  50    -    -    50
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB

TSEK   Balanserade vinstmedel Totalt
   ink. periodens eget
 Aktiekapital Överkursfond resultat kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01  50    -    - 50  

Nyemission  1 780    347 205   -  348 985  
Periodens resultat     
Utgående eget kapital 2021-06-30  1 830    347 205    - 349 035

Ingående eget kapital 2020-01-01  50    -    - 50  

Periodens resultat 
Utgående eget kapital 2020-06-30  50    -    - 50  

Ingående eget kapital 2021-04-01  50    -    -    50  

Nyemission  1 780    347 205   -  348 985  
Periodens resultat  - - - -
Utgående eget kapital 2021-06-30  1 830    347 205    -    349 035  

Ingående eget kapital 2020-04-01  50    -    -    50

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2021-06-30  50    -    -    50  

Ingående eget kapital 2020-01-01  50    -    -    50  

Periodens resultat  - - - -
Utgående eget kapital 2020-12-31  50    -    -    50   
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Försäljning

Nettoomsättningen under andra 
kvartalet 2021 uppgick till  
2,8 MSEK vilket är en ökning 
med ca 95% jämfört med 2020 
(1,5 MSEK).  

Första halvåret 2021 minska-
de försäljningen med 29% 
jämfört med 2020, från 4,8 
MSEK till 3,4 MSEK. 

Orderingången 2020 var 
mycket låg vilket till stor del kan 
härledas till rådande Covid -19 
pandemi. Försäljningen under 
2021 har lidit av detta och ingen 
Freemelt ONE levererades under 
det första kvartalet. Under det 
andra kvartalet levererades en av 
de två maskiner bolaget fått 
order på under 2021. Under det 
första halvåret 2020 levererades 
samtidigt två Freemelt ONE som 
beställts under 2019.

Årets nya order ses som ett 
tecken på återhämtning av 
marknaden då bolaget återigen 
ser ett stort intresse för sin 
teknologi.

Personalkostnader

Under andra kvartalet 2021 
uppgick personalkostnaderna 
till 5,9 MSEK jämfört med 2,9 
MSEK under motsvarande 
period 2020. 

Första halvåret 2021 uppgick 
personalkostnaderna till 8,7 
MSEK jämfört med 5,5 MSEK 
samma period 2020.

Under maj 2021 hade bolaget 
en lönekostnad av engångska-
raktär om 2,3 MSEK avseende 
avtalade tilläggsersättningar för 
delar av personalen.

 Personalstyrkan ökade under 
första halvåret 2020 från 10 till 
16 personer, vilket möjliggjorde 
fortsatt expansion inom både 
utveckling och produktion.

Erhållna bidrag

Under andra kvartalet 2021 
erhöll bolaget 1,3 MSEK i 
bidrag, huvudsakligen i form av 
omställningsstöd. Motsvarande 
siffra för andra kvartalet 2020 
var 0,5 MSEK då bolaget huvud-
sakligen fick bidrag för korttids-
permittering. 

Första halvåret 2021 uppgick 
bidragen till 1,6 MSEK, huvud-
sakligen i form av omställnings-
stöd och bidrag för korttidsper-
mittering. Motsvarande siffra för 
2020 var 0,5 MSEK då bolaget 
huvudsakligen fick bidrag för 
korttidspermittering.

Resultat

Rörelseresultatet för andra 
kvartalet 2021 uppgick till -1,2 
MSEK vilket ligger i nivå med 
samma period 2020.  

  Första halvåret 2021 upp-
gick rörelseresultatet till -4,1 
MSEK vilket är en försämring 
med ca 60% jämfört med 
samma period 2020 (-2,6 MKR). 

Det negativa rörelseresultatet 
förklaras huvudsakligen av att 
bolaget är under en utvecklings-
fas där kostnaderna för utveck-
ling och effektivisering fortfa-
rande är högre än intäkterna. 

Investeringar 

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick 
under andra kvartalet 2021 till 
4,4 MSEK jämfört med 2,6 MSEK 
samma period 2020. 

Första halvåret 2021 uppgick 
investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar till 7,3 
MSEK, jämfört med 6,1 MSEK 
motsvarande period 2020. 
Investeringarna var huvudsakli-
gen kopplade till aktiverade 
utvecklingskostnader.

Freemelt AB
Nedan beskrivs resultatet för det rörelsedrivande dotterföretaget Freemelt AB  
som förvärvades av Freemelt Holding AB (publ) 2021-06-17.

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNNIG
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TSEK April-Juni Januari-Juni Helår

 2021 2020 2021 2020  
 

Nettoomsättning  2 841    1 458    3 406 4 814 6 407  
Aktiverat arbete för egen räkning 4 410 2 606 7 209 5 904 10 584  
Övriga rörelseintäkter 1 306 509 1 616 574 888  
  8 557  4 573 12 231  11 292 17 878  

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -1 121 -972 -2 516 -3 305 -3 756  
Övriga externa kostnader -1 959 -1 288 -3 423 -3 889 -6 285  
Personalkostnader -5 853 -2 938 -8 684 -5 521 -10 860  
Avskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar -870 -570 -1 653 -1 065 -2 406  
Övriga rörelsekostnader -5 -21 -7 -98 -156  
 -9 808 -5 788 -16 282 -13 877 -23 463  

Rörelseresultat -1 250 -1 216 -4 052 -2 585 -5 585

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader -26 -  -86  -  -20  
 -26  - -86 - -20  

Resultat efter finansiella poster -1 277 -1 216 -4 138 -2 585 -5 605   

 
Skatt på årets/periodens resultat –  – – –  1 193  

Periodens resultat -1 277  -1 216  -4 138 -2 585 -4 412  

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
FREEMELT AB
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inga nya risker eller osäkerhets-
faktorer jämfört med de som 
finns beskrivna i bolagets 
bolagspresentation bedöms 
föreligga per dagen för denna 
rapport. Bolagspresentationen 
finns att tillgå på www.freemelt.
com.

Covid-19

Covid-19 pandemin har gett 
upphov till en samhällskris som 
påverkat konjunkturutvecklingen. 
Hur stora och långvariga dessa 
effekter blir är svåra att bedöma. 
Koncernen har vidtagit ett antal 
säkerhetsåtgärder för att överva-
ka och minska effekterna av 
Covid-19 för våra anställda. 
Pandemin har haft en direkt 
påverkan på orderingången och 
vår möjlighet att besöka potenti-
ella och befintliga kunder.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget 
tillämpar årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Revision

Föreliggande kvartalsrapport 
har inte varit föremål för gransk-
ning av bolagets revisor.

Optioner

Koncernen har per den 30 juni 

2021 ett utestående tecknings- 
samt personaloptionsprogram.

Aktien

Freemelt Holding AB är noterat 
på Nasdaq First North Growth 
Market sedan 7 juli 2021. 
Bolaget handlas under kortnam-
net ”FREEM” med ISIN-kod 
SE0011167170. 

Certified adviser

Eminova Fondkommission är 
Freemelt Holdings Certified 
Adviser och ansvarar för att 

bolaget lever upp till Nasdaq 
First North Growth Markets 
regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter finns 
tillgängliga på bolagets hemsi-
da, www.freemelt.com, samma 
dag som de publiceras.

STYRELSENS INTYGANDE 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartals-
rapporten ger en rättvisande översikt av moderföretaget och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat. Mölndal den 31 
augusti 2021 Freemelt Holding AB (publ).

Carl Palmstierna 
Ordförande

Erik Lindeblad Martin Wildheim
Ledamot Ledamot

Per Anell Staffan Zackrisson
Ledamot Ledamot

Ulric Ljungblad 
VD

Tilläggsupplysningar
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FINANSIELL KALENDER

Kvartalsrapport Q3, 3 november 2021
Kvartalsrapport Q4, 22 februari 2022

KONTAKTINFORMATION

Freemelt AB
Bergfotsgatan 5A
431 35 Mölndal, Sweden
E-post: finance@freemelt.com 

Ulric Ljungblad, VD
Tel: +46 73 984 00 12
E-post: ulric.ljungblad@freemelt.com

Fredrik Berne, CFO 
Tel +46 70 341 41 71 
E-post: fredrik.berne@freemelt.com 

Övrig information


